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W czasach, gdy poszukiwanie i uzyskiwanie informacji opiera się na wyszukiwarce 
Google, sens istnienia bibliotek bywa poddawany w wątpliwość. Głównie wynika to 
z mylnego przekonania, że są to miejsca skostniałe, nie nadążające za rozwojem tech
nologii. Nic bardziej mylnego - biblioteki ewoluują, aktywnie działają w sieci i czerpią 
pełną garścią z dostępnych rozwiązań technologicznych wychodząc naprzeciw użyt

kownikom. Dopasowały się do czasów Web 2.0 i bez kompleksów wkraczają w erę Inter
netu trzeciej generacji. 

Biblioteka Politechniki Łódzkiej 

vs ewolucja internetu 
Ewolucja internetu rozpoczęła si ę 

od prostych usług, prostych stron 
WWW nie dążących do interakcji 
z użytkownikiem. Etap ten określany 
jest jako Web 1.0 lub Web of content. 
W dalszym etapie rozwoju sieci po
jawiły się bardziej zaawansowane 
narzędzia i usługi, pozwalające na 
udostępnianie multimediów i za
krojoną na szeroką skalę interakcję 
internautów - i tych, którzy odpo
wiadają za tworzenie treści, i tych, 
którzy je.konsumują~ W modelu tym 
internauci współpracują, przetwa
rzają treści i dzielą się nimi poprzez 
szereg sieciowych serwisów i narzę
dzi. To czas sieci społecznościowych, 

blogów, Wikipedii, crowsourcingu, 
eCommerce - czyli Web 2.0 (Web of 
communication), która wyszła poza 
świ at komputerów i zadomowiła się 
też w urządzeniach mobilnych. 

W interakcji 
z użytkownikiem 

Zgodnie z duchem Web 2.0 bi
blioteka sięga tam, gdzie znajdują 
się jej użytkownicy. Ci zaś coraz czę
ściej rezygnują z fizycznej obecności 
w bibliotece na rzecz cyfrowych 
usług, które ma ona do zaoferowa
nia. Usług, które dostępne są 24 
godziny na dobę i które zapewniają 
poszukiwane materiały niezależnie 
od lokalizacji - wystarczy tu tylko 
połączenie z internetem i odpowied
ni sprzęt. Ale działanie biblioteki nie 
kończy się na bogatej ofercie źródeł 

elektronicznych, multiwyszukiwarce, 
możliwości korzystania ze-booków 
i e-czasopism, cyfrowego repo
zytorium, baz, Które powstają we 
współpracy z innymi bibliotekami, 
e-learningowych szkoleń czy ko
rzystania z internetowego katalogu 
biblioteki. Wchodząc w świat me
diów społecznościowych biblioteka 
dąży nie tylko do szerszej interakcji 
z użytkownikami, ale ma też szansę 
na pełniejsze promowanie swoich 
usług i współpracę z globalnym 
środowiskiem akademickim. 

Biblioteczne social media 

Podstawowym źródłem infor
macji o Bibliotece PŁ, jej zasobach 
i usługach jest strona internetowa, 
która powstała w latach 90. ubiegłe

go wieku. Nie pozwala ona jednak na 
zakrojoną na szeroką skalę interakcję 

z użytkownikami, dlatego pierw
szym miejscem, na którym skupiono 
uwagę, był Facebook. W 2011 roku 
założyliśmy profil w najpopularniej
szym serwisie społecznościowym, 
regularnie informując o wszelkich 
wydarzeniach, które mogą zaintere
sować internautów: konferencjach, 
wycieczkach, szkoleniach, warszta
tach, dostępach do elektronicznych 
źródeł oraz wydarzeniach kultu
ralnych, takich jak wystawy Galerii 
Biblio-Art i spotkania w Przedsionku 
Literackim. Dzięki profilowi na Fa
cebooku mamy także możliwość 
powiadamiania o zmianach w go-

dzinach pracy biblioteki i filii, o zmia
nach organizacyjnych w bibliotece 
i, przede wszystkim, uzyskujemy 
szeroką informację zwrotną i komen
tarze, które pomagają kształtować 
sposób interakcji z użytkownikami 
i lepiej dostosować się do ich po
trzeb. Nie bez znaczenia jest fakt, iż 
w tym serwisie każdy wpis możemy 
uzupełnić grafikami i zdjęciami, które 
uatrakcyjniają przekaz i przyciągają 
uwagę. Są to możliwości, na które nie 
pozwalała strona internetowa -albo, 
które nie były na niej tak skuteczne. 

Kolejny profil powstał w serwisie 
Google+. To miejsce zauważalnie 
mniej popularne, niemniej założyli
śmy, że może znaleźć się tam część 
użytkowników, którzy nie korzystają 
z Facebooka. Tutaj umieszczamy 
głównie informacje o wydarzeniach 
w Bibliotece, udostępniamy plakaty 
z imprez przez nas organizowa
nych - obserwujemy też co zamiesz
czają inne jednostki i instytucje 
akademickie w Polsce i za granicą. 
Pojawiliśmy się też w serwisie Pinte
rest - tutaj zamieszczamy archiwalne 
i aktualne ulotki, plakaty, infografiki 
i zdjęcia. Biblioteka włączyła się też 
w Wikiprojekt PŁ - aktualizujemy 
i uzupełniamy dotyczące Biblioteki 
wpisy w polskiej i angielskiej Wi
kipedii, zamierzamy też uzupełnić 
biogramy dyrektorów Biblioteki 
i utworzyć wpisy dla poszczegól
nych filii. 
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Przyszłość = Biblioteka 3.0 
Wkraczamy już w następny etap 

ewolucji Internetu - Web 3.0. To 
Web of context, sieć mobilna i oso
bista, skupiona na zachowaniach 
i zaangażowan iu użytkown ików 

oraz systemach wykorzystujących 
sztuczną inteligencję i rozwiązania 
semantyczne. To czas chmur obli
czeniowych, sieci semantycznych, 
urządzeń i aplikacji mobilnych oraz 
nowych technik wyszukiwania in
formacji. Już funkcjonuje termin 
Biblioteka 3.0 (Library 3.0), nawiązu

jący do trzeciej generacji Internetu. 
To biblioteka, która w pełn i tego 
słowa stanowić będzie wirtualne 
uzupełnienie biblioteki fizycznej, 
zdolna do udostępniania zasobów 
użytkownikom niezależn i e od ich 
lokalizacji. 

Web 3.0 to wyzwanie dla każdej 
biblioteki, tak mocno utożsamianej 
z drukowanymi zasobami i tak moc
no obarczonej stereotypami związa
nymi z tradycjonalizmem, a nawet 
konserwatyzmem i skostnieniem. 
Nic więc dziwnego, że biblioteki 
od dłuższego czasu szykują się do 
wejścia i czynnego uczestniczenia 
w kolejnym etapie rozwoju Inter
netu. Jedna w metod adaptowania 
się do Web 3.0 to wdrażanie nowe
go standardu katalogowania RDA 
(ResourceDescription and Access), 
przeznaczonego dla świata cyfro
wego i kompatybilnego z różnymi 
schematami kodowan ia danych. 
Inne opierają się na rozwoju rozwią

zań semantycznych (np. metadane), 
w których zamiast bazować na fra
zach i słowach kluczowych, identyfi
kowane będzie znaczenie wpisywa
nych haseł. Ale najważniejsza będzie 

zmiana podejścia na proaktywne 
i interaktywne, oraz skupienie się na 
zapewnieniu użytkownikowi poszu
kiwanych materiałów i dostępu do 
nich niezależnie od miejsca, w któ
rym on przebywa i w jaki sposób 
komunikuje się z biblioteką. 

• Jolanta Szczepaniak 
Oddział Promocji i Informacji, Biblioteka PŁ 
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Ewaluacja nauki 

w bibliometrii 
Analizy bibliometryczne są niezwykle ważnym ele
mentem budowania strategii każdego podmiotu na

uki. Są jednym z głównych kryteriów podczas ubie
gania się jednostek uczelni o kategorię naukową 

i wielkość dotacji, dla naukowców mają znaczenie 
podczas starania s ię o granty, promocje, wyróżnienia, 

nagrody, czy członkostwo w różnych organ izacjach. 
Biblioteka wspiera uczelnię i naukowców w przepro
wadzaniu analiz bibliometrycznych i wyliczaniu po
szczególnych wskaźników oferując zaawansowane 
narzędzia badawcze, z których może skorzystać każ

da osoba związa na z uczel nią. 

Bibliometria stanowi jeden z ob
szarów zainteresowań każdej bi
blioteki naukowej. Definiowana jest 
jako zbiór metod matematycznych 
i statystycznych, które stosowane 
są do oceny oddziaływania po
szczególnych publikacji, czasopism 
naukowych czy też autorów. Bada 
ona zjawiska i procesy z udziałem 
dokumentów (których podstawą 
jest analiza danych bibliograficz
nych) oraz interpretuje uzyskane 
w ten sposób wyniki. 

Analizy bibliometryczne pozwa
lają m.in. na: 
• identyfikowanie i wybór kierun

ku badań naukowych oraz moc
nych obszarów badawczych, 

• identyfikowanie ekspertów 
w danej dziedzinie, najlepszych 
autorów i recenzentów, 

• ocenę i porównywanie dorobku 
naukowego, 

• porównywanie i pozycjonowa
nie krajów, regionów, uczelni, 
zespołów badawczych, badaczy, 

• badanie powiązań nauki z prze
mysłem oraz powiązań i współ

pracy w nauce, 

1 identyfikowanie i monitorowa
nie trendów, rozwijających się 
dziedzin, instytucji czy obszarów 
badawczych oraz kluczowych 
wskaźników polityki rozwoju, 

• odpowiednie lokowanie fundu
szy i środków na badania, 

• utrzymywanie konkurencyjnej 
przewagi i monitorowanie kon
kurencji. 
Do prowadzenia analiz wykorzy

stywane są następujące wskaźniki: 

liczba cytowań publikacji (jako mier
nik wartości danej pracy i wyników 
badań w niej opublikowanych), 
lmpact Factor (wskaźnik cytowalno
ści czasopisma) oraz indeks Hirscha 
(zdolność do publikowania często 
cytowanych prac). 

Nowoczesna bibliometria 

Znaczenie bibliometrii docenia
ne jest w każdej uczelni w takich 
procesach jak ewaluacja badaczy 
i instytucj i naukowych, wspomaga
nie indywidualnych decyzji kadro
wych i finansowych, gromadzenie 
książek i czasopism naukowych czy 


